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Samenvatting- Inleiding 
Bijgesloten vindt u informatief het ambitiedocument RiverGuide dat 4 juli door alle 
participerende partijen wordt ondertekend. 
 
De doelstelling van de Riverguide applicatie is om van de veiligheid, verkeersregulering, 
vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen en in havens te bevorderen.  
Dit wordt bereikt door op een innovatieve manier de beschikbare data te ontsluiten, te 
bundelen, te delen en op een uniforme wijze, visueel, in de Riverguide applicatie, 
zichtbaar te maken.   
 
De (vaarweg)gebruiker kan aan de hand van deze beschikbaar gestelde data/ informatie 
zijn reis van A naar B optimaal, veilig, vlot en duurzaam voorbereiden en uitvoeren. Met 
de informatie die teruggewonnen kan worden van de vaarweggebruikers, kan de 
vaarwegbeheerder, afhankelijk van de behoefte, zijn verkeersmanagementtaken en/of 
bedrijfsprocessen ondersteunen. 
 
Uitgangspunt hierbij is dat in nauwe samenwerking met de vaarweggebruikers de 
behoeftes in kaart worden gebracht en dat Riverguide een applicatie wordt met landelijke 
dekking, waarbij de verschillende vaarwegbeheerders samenwerken en elk hun eigen 
innovatie kunnen invoeren. 
 
Dit wordt gerealiseerd in twee aparte trajecten,  
1. Een traject dat zich richt op de RiverGuide mobiele en web-app waarbij functioneel 
gekeken wordt naar nieuwe mogelijkheden die de techniek biedt voor de 
vaarweggebruiker. 
2. Een traject waarin de mogelijkheden die het onderliggende platform biedt verder 
worden uitgewerkt en verdere innovaties worden gezocht op een meer technisch niveau. 
 
Het bijgesloten document focust zich alleen op het eerste traject, zodat de verwachte 
bredere discussie rond het tweede traject niet de voortgang in het eerste traject 
blokkeert.  
 

Voorstel 
nvt 
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Voorbereiding / 
Afstemming 

SG VDJS wordt regulier geinformeerd  over ontwikkelingen RiverGuide en/of Koerswijzer 
en overige IV projecten en samenwerkingsverbanden. 

Beslis- en 
Bespreekpunten  
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